Anexa nr. 2
la P.H. nr. _____ din ______2014

Delimitarea pe zone a comunei PERIAM
- Teren INTRAVILAN –
Aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Periam
Nr. _____ din _______2014

ZONA A

Nr.
crt
1
2
3
4
5

Strada
Strada Mureşului
Strada Armoniei
Strada Gării
Viorelelor
Strada Magnoliei

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Strada
Strada Calea Timişoarei
Strada Vişinului
Strada Armoniei
Strada Gării
Strada Mestecenilor
Strada Salciei
Strada Molidului
Strada Leandrului
Strada Crizantemelor
Strada Platanilor
Strada Stejarului
Strada Freziei
Strada Calea Aradului
Strada Magnoliei
Strada Răchitei
Strada Stadionului

Numere locuinţă
95 – 171; 54 – 96, 1 bis, 2 bis
2 - 18
8 – 22, 22/a; 19 – 27.

ZONA B

Numere locuinţă
1 – 27; 2 – 30;
26 – 52; 27 – 69;
1 – 9; 2 – 12;
1 – 19; 2 – 28;
1 – 14; 2 – 12;
1 – 7; 2 – 12;
1 – 13; 2 – 12;
1 – 7; 2 – 12;
1 – 11; 2 – 10;
61 – 75; 46 – 80;
54 – 76; 83 – 89;
67 – 157; 56 – 178;
62 – 212; 83 – 239;
2 – 6; 1 – 17;
1 – 7; 2 – 12;
1 – 3;
1

ZONA C

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Strada
Strada Calea Timişoarei
Strada Vişinului
Strada Frasinului
Strada Arţarului
Strada Pinului
Strada Plopului
Strada Castanilor
Strada Stejarului
Strada Smochinului
Strada Platanilor
Strada Măslinului
Strada Mureşului
Strada Freziei
Strada Calea Aradului
Strada Zorelelor
Strada Trandafirilor
Strada Panselelor
Strada Nufărului
Strada Daliei
Strada Zambilelor
Strada Narciselor
Strada Lalelelor

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7

Strada
Strada Vişinului
Strada Stejarului
Strada Liliacului
Strada Fagului
Strada Salcâmului
Strada Măceşiului
Periam Port

Numere locuinţă
34 – 46; 69;
2 – 22; 1 – 25;
1 – 23; 2 – 34;
1 – 117; 2 – 70;
1 – 4;
28 – 52; 59 – 81;
1 – 49; 2 – 16;
1 – 43; 2 – 32;
1 – 93; 2 – 52;
1 – 65; 2 – 54;
1 – 81/b; 2 – 60;
2 – 12;
17 – 101; 18 – 142; Furdea
1 – 109; 2 – 84;
1 – 79; 2 – 70;
1 – 79; 2 – 80;
1 – 17; 2 – 22;
1 – 23; 2 – 16;
1 – 9; 2 – 8;

ZONA D

Numere locuinţă
54 – 76; 71 – 103; 25 loc. cartier romi;
1 – 57; 2 – 26;
2 – 42;
2 – 12;
2 – 10;
1 – 5; 2 – 8;
Fara numere de casă, sau numerele până
la 1533
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ANEXA NR. 3
la P.H. nr.____ din ________2014

REGULAMENT
pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2015

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
pentru persoanele prevăzute la art.7 al prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
 persoanele beneficiare, să nu deţină şi alte proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale sau cu
destinaţie de locuinţă) ;
 persoanele beneficiare să nu deţină în proprietate o suprafaţă mai mare de 2 ha de teren
aflat în extravilanul localităţii ;
 domiciliul înscris în B.I./C.I. să coincidă cu adresa clădirii pentru care se solicită scutire ;
 venitul brut lunar pe membru de familie să fie sub nivelul sumei de 800 lei. Prin familie, în
accepţiunea acestei proceduri înţelegând soţ, soţie, copii precum şi alţi membri ai familiei
de grad I care se gospodaresc împeună ;
 persoanele beneficiare să nu fie administratori, asociaţi sau să deţină acţiuni în cadrul
societăţilor comerciale ;
 pot beneficia de această facilitate şi persoanele care locuiesc la aceeaşi adresă şi care şi-au
asumat obligaţia de plată în numele debitorului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, rererepublicată cu modificările şi completările
ulterioare .

Scutirile prevăzute la art. 7, art. 8 şi art.9 din prezenta hotărâre, se acordă :
 doar la plata impozitului pe clădirea şi terenul aferent acesteia, aflată la adresa de
domiciliu a solicitantului ;
 în urma unei declaraţii pe proprie răspundere că solicitantul, sau membrii familiei acestuia
care locuiesc la aceeaşi adresă, nu mai deţin şi alte proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale sau
cu destinaţie de locuinţă);
 pe baza cererii însoţită de documente justificative ;
 începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.
Acte necesare acordării de facilităţi fiscale prevăzute la art .7 . al prezentei hotărâri:
 declaraţie pe propria răspundere precum că nu au alte venituri, nu sunt asociaţi,
administratori, nu deţin acţiuni la societăţi comerciale ;
 acte de identitate pentru toti membrii familiei – copie ;
 certificat fiscal/adeverinţă eliberat (ă) de Administraţia Financiară Sânnicolau Mare din
care rezultă că nu au venituri (pentru toţi membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani) ;
 adeverinţă de venit pentru fiecare membru de familie (venitul brut) ;
 pentru cei care realizează venituri care constă în ajutor social, pensii, ajutor de şomaj
şi/sau pensie de asistenţă socială, dovada se face cu documente eliberate de organele
abilitate.
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Acte necesare acordării de facilităţi fiscale prevăzute la art. 8 al prezentei hotărâri :
 copii certificate deces părinţi ;
 copie C.I. sau copie Certificat de naştere ;
 adeverinţă elev/student.
Acte necesare acordării de facilităţi fiscale prevăzute la art . 9. al prezentei hotărâri:
 copie Certificat încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/invaliditate ;
 copie act de identitate ;
 declaraţie pe proprie răspundere că nu deţin în proprietate, o suprafaţă de teren extravilan
mai mare de 2 ha ;
 declaraţie pe proprie răspundere că solicitantul, sau membrii familiei acestuia care locuiesc
la aceeaşi adresă, nu mai deţin şi alte proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie
de locuinţă);
Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi se operează
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză au depus cererea
însoţită de toate documentele prevăzute în prezentul regulament.
În cazul în care, persoanele beneficiare nu se mai încadrează în criteriile enumerate mai
sus, în cel mult 30 de zile sunt obligate să depună o cerere pentru calcularea impozitelor.
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Anexa nr. 4
La P.H. nr. ____ din _______2014

L I S T A
cuprinzând actele normative prin care s-au stabilit impozitele
pentru anii 2010– 2014

i taxele locale

a. Actele normative prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale:
- Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările i completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.44/2004;Norma 44/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii privind Codul Fiscal.(M.O. nr. 112/06.02.2004);
- Hotărârea Guvernului nr.797/2005, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru
amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în
anul fiscal 2006 ;
- Hotărârea Guvernului nr.956/2009, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru
amenzile aplicabile în anul fiscal 2012 ;
- Hotărârea Guvernului nr.1309/2012, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru
amenzile aplicabile în anul fiscal 2013.

b. Hotărârile Consiliului Local Periam prin care s-au stabilit impozitele şi taxele
locale:
1. H.C.L. Periam nr. 79/16.11.2009, pentru anul 2010;
2. H.C.L. Periam nr. 62/10.12.2010, pentru anul 2011, coroborată cu H.C.L.
Periam nr. 9/25.01.2011;
3. H.C.L. Periam nr. 69/22.12.2011, pentru anul 2012;
4. H.C.L. Periam nr. 1/04.01.2013, pentru anul 2013;
5. H.C.L. Periam nr.96/19.12.2013, pentru anul 2014, coroborată cu H.C.L.Periam
nr. 27/24.04.2014 şi cu H.C.L.Periam nr. 48/26.06.2014.
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Anexa nr. 5
La P.H. nr. ____ din _____2014

L I S T A
cuprinzând actele normative în temeiul cărora s-au acordat scutiri sau reduceri de la
plata impozitelor şi taxelor locale pentru perioada 2010-2014

I.

Actele normative care prevăd facilităţi fiscale:
1. H.G. 794/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
procedura şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor,
taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale (M.Of. nr. 592/12.08.2002);
2. O.U.G. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare aprobată şi
modificată prin Legea nr. 491/2002 (M.O. 522/18 iulie 2002);
3. H.G. nr. 794/25 iulie 2002 de aprobarea Normelor Metodologice
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata
impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale (M.O.
592/12 august 2002);
4. Legea 571/2003, privind Codul Fiscal (M.Of. nr. 927/23.12.2003),cu
modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
6. Legea nr. 303/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994
privind veteranii de razboi, precum i unele drepturi ale invalizilor si
vaduvelor de război.

II.

Hotărâri ale Consiliului Local Periam privind facilită i fiscale:
1. H.C.L. Periam nr. 1/04.01.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale în Comuna Periam pentru anul 2013;
2. H.C.L. Periam nr. 96/19.12.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale în Comuna Periam pentru anul 2014.
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